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tinleygedragstherapie.nl

Dé specialist  
in diergedrag

Dé specialist  
in diergedrag

Wat zeggen onze klanten?
✔  Ik ben enorm blij dat ik deze stap heb genomen

en raad iedereen met een probleem met één of 
meerdere dieren aan om contact op te nemen.

✔  Ik ben nog steeds verbaasd over het resultaat.
Ontzettend blij dat ik een Tinley-therapeut heb
ingeschakeld.

✔  Het was een duidelijk advies, heel toepasbaar,
ben zeer tevreden.

✔  De gedragstherapeut heeft mijn leven veranderd
en ik ben haar zeer dankbaar, ze heeft rust in mijn
leven teruggebracht.

✔  Het is zo fijn, als je een probleem hebt, dat er
iemand komt die er verstand van heeft, geduld
heeft en positief blijft.

Bel onze gedrag- en informatielijn
0900-2020653 (lokaal tarief)

Laat vrijblijvend een telefonisch bericht achter. 
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op (op 
werkdagen).

Kijk op www.tinleygedragstherapie.nl
Stuur een contactaanvraag aan de gedrags-
therapeut in uw regio of lees meer informatie 
over gedragstherapie.

CALM DIET
HEEFT UW KAT OF HOND 
LAST VAN STRESS?

U I T Z O N D E R L I J K  I N  E L K  D E T A I L

Mogelijke oorzaken van 
stress bij kat en hond:
✓ Nieuw huisdier
✓ Te veel huisdieren
✓ Verandering 

gezins samenstelling 
✓ Verhuizing
✓ Verbouwing
✓ Vakantie/pension

✓ Vuurwerk/onweer 
✓ Transport
✓ Bezoek/opname kliniek
✓ Deelname show
✓ Verveling

Royal Canin Nederland BV
Voor meer informatie bel 0413 318 400  
of stuur een e-mail naar 
kenniscentrum.nld@royalcanin.com



Meer weten over de omgang kinderen 
en dieren? Bekijk onze informatieve 
website: kinderenendieren.nl

Een Tinley-gedragstherapeut 
geeft inzicht en biedt hulp!

Honden en katten zijn fantastisch 

gezelschap maar ‘spreken’ een taal die 

voor kinderen niet altijd duidelijk is. 

Ook zijn kinderen niet altijd op de 

hoogte van de behoeftes die honden en 

katten hebben. Hierdoor kunnen er 

misverstanden ontstaan met gedrags-

problemen zoals agressie als gevolg. 

Deze  misverstanden kunnen voorkomen 

worden door omgangsregels. 

Kinderen 
en dieren

Belangrijkste omgangsregels  
kind en hond 
•  Leer uw kind de hond met rust te laten als hij slaapt 

en als hij eet.

•  Laat uw kind niet op de hond gaan liggen, de hond 
een kusje geven of de armpjes om de hond heen 
slaan. Het kind komt hiermee in de persoonlijke 
zone van de hond en dit kan voor een hond als 
onprettig worden ervaren. 

•  Leer uw kind de hond met rust te laten bij de 
volgende signalen: wegkijken, weglopen, grommen 
of tanden laten zien. Dit zijn tekenen dat de hond 
iets niet prettig vindt.

Belangrijkste omgangsregels  
kind en kat
•  Leer uw kind op de juiste manier te spelen; nooit 

met handen maar met speelhengels.

•  Laat uw kind de kat alleen aaien als de kat op 
schoot komt of naast het kind komt liggen.

•  Leer uw kind de kat met rust te laten bij de 
volgende signalen: oren die opzij draaien, 
blazen, een staart die gaat zwiepen. Dit zijn 
tekenen dat de kat iets niet prettig vindt.

Probleemgedrag is op te lossen
Vertoont uw hond of kat ongewenst gedrag en 
heeft u deskundige hulp nodig?  Voor een goede 
oplossing van het probleem is het allereerst 
belangrijk dat de oorzaak wordt achterhaald. Een 

Tinley-gedragstherapeut heeft de juiste opleiding 
en ervaring om een deskundige diagnose te stellen. 

Hierdoor krijgt u inzicht in het ontstaan van het 
ongewenste gedrag. Daarnaast stelt een Tinley-gedrags-
therapeut een praktisch plan van aanpak op en leert u 
hoe u het gedrag van uw hond of kat kunt veranderen. 

Omgangsregels zorgen 
voor een vriendschap 
voor het leven.

Dé specialist  
in diergedrag

Waarom een Tinley-gedragstherapeut?
Tinley-gedragstherapeuten zijn gediplomeerd en 
hebben zeer veel ervaring bij het oplossen van 
probleemgedrag. Onderling overleggen ze met elkaar 
en delen zij hun kennis.  Tinley-gedragstherapeuten 
zijn niet alleen deskundig maar ook begripvol; ze 
weten hoe moeilijk het kan zijn als een dier ongewenst 
gedrag vertoont. Ze zullen u dus steunen en coachen. 
In veel gevallen wordt een gedragsconsult van een 
Tinley-gedragstherapeut ook (gedeeltelijk) vergoed 
door dierenverzekeraars.

Hulp nodig? Neem contact op!
Voorkom dat het gedragsprobleem erger wordt en 
neem vandaag nog contact op. Kijk op onze website 
tinleygedragstherapie.nl wie de therapeut in uw regio 
is of laat vrijblijvend een telefonisch bericht achter op 
onze informatielijn: 0900-20 20 653 (lokaal tarief).  
We nemen binnen 24 uur contact met u op (op 
werkdagen). Veel diereigenaren gingen u voor en zijn tot 
hun tevredenheid geholpen met advies en begeleiding.  


